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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
čas nelze zastavit a už tu
máme adventní období, blíží
se nejkrásnější svátky - svátky
vánoční a nakonec závěr roku 2015. Dovolte
mi proto prosím, abych se v krátkosti ohlédl za
uplynulým obdobím a navázal tak na dobu od
vydání zpravodaje č2/15, tedy od července až po
listopad 2015.
Jak jste si určitě všichni všímali a denně jste
se s tím potkávali, finišovaly práce na dokončení
výstavby odkanalizování naší obce. V této době
probíhá napojování jednotlivých nemovitostí
na nově zbudovanou kanalizační sítˇ. Probíhají
dokončovací práce na objektech dotčených výstavbou (komunikace, chodníky, předzahrádky
apod). Dále se provádí rekonstrukce silnice od
obchodu po konec obce-směr Heršpice. V rámci této stavby bude provedena výměna obrubníků a bude následovat rekonstrukce chodníku na
tuto komunikaci navazující.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám tímto
poděkovat za trpělivost s jakou jste se vypořá-

dali s řadou nepříjemností a omezení, které doprovázely tuto výstavbu. Tolik krátce k výstavbě
kanalizace a nyní bych se chtěl zmínit o některých kulturních a společenských akcích, které
v tomto období probíhaly.
V období prázdnin byla uskutečněna pohádková cesta pro děti z názvem „ Z pohádky
do pohádky“, kde si děti mohly „odpočinout“
od počítačů, proběhnout se, zasoutěžit si a potkat spoustu pohádkových postav a díky členům
Mysliveckého sdružení Nížkovice si mohly zastřílet ze vzduchovky.
Další akci pro děti bylo uspořádání loutkového představení, které se konalo v hospůdce „Pod kaštanem“. Prázdniny utekly jak voda
a všichni se začali těšit na jednu z největších
společensko-kulturních akci, kterou jsou tradiční krojované hody. Všem, kteří se na přípravě
a průběhu hodů podíleli a hlavně stárkům, patří velký obdiv a velký dík, protože, jestli můžu
hodnotit za sebe, byly to jedny z nejvydařenějších hodů . Za říjen bych se chtěl zmínit o akci II.
Country bál, kde nám k poslechu a tanci hrála

skupina Kósavá deka“ a své umění předvedla taneční skupina LA QUADRILLA BRNO. Hned
na začátku listopadu proběhlo tradiční setkání
seniorů, které proběhlo v místní sokolovně. Seniorům zahrála cimbalová muzika a kulturní
program připravili žáci MŠ a ZŠ Nížkovice a zatančil taneční soubor Čyřlístek.
Jak jsem už v úvodu naznačil, začíná adventní období a s tím je spojeno tradiční rozsvícení
obecního vánočního stromu s vystoupením dětí
MŠ a ZŠ a připomenutím tradičních zvyků.
Vážení spoluobčané, akcí, které se letos
v Nížkovicích uskutečnily, a o kterých jsem se
nezmínil, bylo podstatně více, ale to by bylo rozepisování na další zpravodaj. Proto bych chtěl
ještě jednou všem, kteří se na všech kulturních
a společenských akcích podílejí, poděkovat.
Závěrem bych Vám všem, vážení spoluobčané, chtěl popřát do nastávajících svátků hodně
pohody a do nového roku hodně štěstí, vzájemného porozumění a hlavně zdraví.
Jaroslav Sobčák
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ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NÍŽKOVICE
10. Zasedání ZO Nížkovice –14. 9. 2015
1. Zastupitelstvo obce schvaluje sídlo Mysliveckého sdružení Nížkovice na adresu Nížkovice 39.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje RO č.7/2015
3. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu sídla HS Nížkovice na adresu
Nížkovice 39.

11. Zasedání ZO Nížkovice –30.9.2015
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO 8/2015
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.9/2015.

12. Zasedání ZO Nížkovice –23.11.2015
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.10/2015.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje výši příspěvku IDS na rok 2016 a to ve
výši 34.800,-Kč .
3. Zastupitelstvo obce neschvaluje usnesení : navýšení příspěvku pro
ZŠ a MŠ v celkové výši 80.701,- kč.
4. A) Zastupitelstvo obce neschvaluje výši nájmu obecních pozemků
tak, že nájem je stanoven na 5% z ceny pozemku, minimální výše
však činí 300,-Kč.

5. B) Zastupitelstvo obce neschvaluje výši nájmu obecních pozemků tak,
že nájem je stanoven na 5% z ceny pozemku + paušální poplatek ve
výši 200,-kč.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele elektrické energie společnost
Bohemia Energy entity, s.r.o.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele plynu společnost Quantum a.s.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce Osazení obrub podél
silnice III/4199 společnost VHP Ivanovice v ceně díla 394.555,-kč bez
DPH vč. Smlouvy o dílo a pověřuje starostu obce k podepsání této
smlouvy se zhotovitelem.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce Zhotovení chodníku
podél silnice III/4199 společnost VHP Ivanovice v ceně díla 792.879,kč bez DPH vč. Smlouvy o dílo a pověřuje starostu obce k podepsání
této smlouvy se zhotovitelem
10. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce Oprava místních komunikací stoky J6, J6-2, J6-3 společnost OHL ŽS, a.s. v ceně díla
496.895,-kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy
se zhotovitelem.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce Oprava místních komunikací stoky J7, J8 společnost OHL ŽS, a.s. v ceně díla 202.085,-kč bez
DPH a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy se zhotovitelem.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nepotřebného majetku ZŠ
a MŠ Nížkovice
Ing.Jaromír Fridrich, mistostarosta obce

Kanalizace
Vážení spoluobčané,
výstavba kanalizace byla zdárně dokončena
a je plně funkční. Po dlouhých průtazích na EONu
byla zapojena i čerpací stanice v ulici Zelnice a i zde
se občané již mohou napojovat. V současnosti probíhají dokončovací práce na předání povrchů, úpravy
kanalizačních poklopů a odstraňování vad z předání.
V současnosti je připojena více než polovina
nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci. Ty
ostatní to čeká na jaře příštího roku, neboť ten,
kdo nebude připojen na novou splaškovou kanalizaci, bude muset prokazovat likvidaci splašků.
A pro tuto nepřipojenou nemovitost nám bude
krácena dotace na přípojky.

Výběr stočného započne v první polovině
roku 2016. Před tím bude s každým vlastníkem
nemovitosti podepsána smlouva, proto věnujte
pozornost jejímu vyplnění.
Ti, kteří jste již připojeni na novou splaškovou kanalizaci, zkontrolujte si, prosím, připojení
a provedení vlastní přípojky, neboť do kanalizace
se dostává značné množství balastních vod (dešťových či podzemních vod). Toto způsobuje nárůst
nákladů na provoz kanalizace a ČOV. Znamená to
větší objem přečerpávání, což navyšuje spotřebu
energií a větší naředění splašků, což má za následek nestálost kolonie bakterií na ČOV. V průběhu
zimních měsíců budou osloveni ti, u kterých toto

bude zjištěno, u několika přípojek již byly vlastníci
osloveni a vyzváni ke sjednání nápravy. V první
fázi stačí otevřít domovní revizní šachtu a vidíte,
jestli je stálý průtok i když nic nevypouštíte. Věnujte tomuto, prosím, zvýšenou pozornost.
A ještě jednou se vrátím k tomu, co do nově
vybudované splaškové kanalizace nepatří. Zejména, jak je popsáno výše, dešťové a podzemní vody,
odpadní vody z chlévů, odpadní vody z přepouštěných septiků, dále hygienické vložky, vlhčené
ubrousky, dětské pleny, výpalky. Do splaškové
kanalizace opravdu patří jenom splaškové vody
z toalet, koupelen a kuchyní.
Dušan Horák, starosta obce

Nové webové stránky obce
Vážení spoluobčané,
pokud jste se podívali na nové oficiální internetové stránky obce Nížkovice, určitě jste zaznamenali určitou změnu. Bohužel staré stránky,
na které jste byli řadu let zvyklí, už nevyhovovaly
zákonným normám, docházelo zde k dublování
a opravy neaktuálních informací byly stále obtížnější. Snaha o nápravu u bývalého provozovatele
stránek narážela na neochotu cokoliv upravit,
aniž bychom se na změnách finančně podíleli.
Převedením stránek k novému provozovateli
jsme za stejné měsíční poplatky získali redakční
systém, který umožňuje daleko širší využití. Grafická tvorba stránek a skladba, která odpovídá
současným zákonům, byla pro obec zdarma.
Co vás čeká na nových stránkách? Především je to nová grafika, která se přizpůsobuje na
základě parametrů přístroje, ze kterého k nim
přistupujete, takže budou vypadat trochu jinak
na mobilním telefonu a jinak na velké obrazovce
Vašeho počítače. Tento responzivní design eli-

minuje například načítání zbytečných souborů
při používání mobilního telefonu a tím šetří
i Váš datový tarif. Další novinkou na stránkách
je možnost přepnutí do režimu pro občany se
slabším zrakem. Pokud si přejete toto rozvržení vyzkoušet, stačí pouze použít tlačítko vpravo
nahoře pod označením „Pro slabozraké“.
Hlavní myšlenka doprovázející tvorbu stránek byla, aby stránky byly opravdu stránkami
obce. Aby skutečně odrážely život lidí, kteří se
chtějí podílet na jejím rozvoji a společenském
životě. Z tohoto důvodu chceme, aby se i občané zapojili do jejich tvorby formou příspěvků
do jednotlivých rubrik. Vždyť v obci existuje

mnoho spolků, které se mohou pochlubit svými
výsledky, spolků které pořádají různé akce pro
nás všechny. Sice jsem v sekci spolky a organizace převedl informace z minulých stránek, ale
můj pocit je, že jsou trochu zastaralé. Zkusme
toto změnit. Každá organizace si zde může na
základě udělených přístupových práv spravovat
svou část stránek, zveřejňovat své fotografie, publikovat články. Mezi další aktivity, které chceme oživit, patří kronika obce. A i tady bychom
uvítali vaši iniciativu. Byla by věčná škoda, aby
Vaše vzpomínky, Vaše staré fotografie skončily
v propadlišti dějin. Pro podnikatele a živnostníky existuje rubrika, kde mohou uveřejnit
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kontakty na svou firmu a tím prezentovat svou
práci. V rubrice „rychlé informace“ naleznete
hlavní odkazy na údaje, které si myslím, že když
je člověk ve stresu, tak je rád, že jsou na jednom
místě.
Se změnou provozovatele stránek jsme se
ovšem nemohli vyhnout určitým změnám,
které Vás ovlivní. Jelikož nebylo možné převést
vaše požadavky na zasílání zpráv, pokud chcete
nadále zprávy dostávat, aktivujte si prosím nově
tuto službu. Pro zasílání zpráv do vaší interne-

tové schránky stačí vyplnit registrační formulář
(vstup naleznete jako poslední odrážku v základním menu) a hlavně nezapomenout heslo.
V budoucnu totiž uvažujeme, že si sami zvolíte,
jaké zprávy chcete dostávat. Nebráníme se tvůrčí kritice, a pokud to bude možné a redakční
systém nám to dovolí, tak zapracujeme vaše
připomínky. A pokud to nebude v našich silách,
tak oslovíme provozovatele, který průběžně
mění možnosti redakčního systému. Budu rád,
pokud naleznete nějaký problém, nefunkční od-

kaz nebo nečitelný text, když mi pošlete na můj
email zprávu.
Vím, že nás čeká spousta práce, pokud chceme
dosáhnout, aby nové stránky byly odrazem života
v obci. Mou metou je, aby to byly první stránky, na
které se p
podíváte,, když si zapnete svůj počítač.
S pozdravem
a přáním hezkého dne
Ing. Petr KOVANDA
petr.kovanda@nizkovice.cz

Tradiční hody
Nížkovice se probudily do sluncem protkané neděle. Píše se datum 13. září 2015.
Mladá děvčata a hoši se oblékají do kyjovských krojů a chystají se na mši v kostele
Sv. Kunhůty. ANO – u nás v obci máme tradiční krojované hody. 6 párů stárků
a skoro tři desítky dětí jdou v průvodu ulicemi Nížkovic. Zpívají lidové písničky
a tancují na návsi. Zakončení průvodu je pod májí, která je u sokolovny.
Veselí pokračuje dál slavnostním nástupem krojovaných, sólem pro stárky a jejich rodiče a nesmí chybět ani vystoupení dětí z tanečního kroužku Čtyřlístek Nížkovice, který si připravil pod vedením Zuzany Kovandové pásmo lidových tanců
a rozvernou polku.
Hody se povedly a už se těšíme na další v roce 2016 …
Zuzana Kovandová

Kácení Máje
Letos jsme zorganizovali novou akci a to
„Kácení Máje“, kterou za pomoci obce pořádali stárci. Tato událost připadla na 31.10.,
kdy jsme také odpoledne máju pokáceli za
pomoci pana Havelky.
Máju jsme rozřezali a věnovali jsme část
MŠ a ZŠ Nížkovice na školní zahradu, část
panu Živníčkovi na totem pro děti.
Večer nás čekalo posezení u muziky, kterou nám obstarali Ohřebláci. Jelikož se při takové hudbě sedět nedá, setkali jsme se všichni
na tanečním parketu, kde jsme zpívali a tancovali do ranních hodin.
Doufáme, že se tato akce ujme a stárci za
pomoci obce budou v „Kácení Máje“ pokračovat a uvidíme i v dalších letech tak hojnou
účast jako letos.
Za stárky z Nížkovic Vám děkuji.
Žaneta Horáková

Sběr víček pro Patričku
ZŠ a MŠ Nížkovice sbírala přes dva roky víčka a vršky z PET lahví pro holčičku Veroniku,
která trpí dětskou mozkovou obrnou. Získané finanční prostředky z prodeje vršků byly použity na
rehabilitační pobyt v sanatoriu Klimkovice. Nyní naši pomoc potřebuje holčička Patrička, která má
rovněž pohybové postižení. Aby se její zdravotní stav zlepšoval, potřebuje nejméně třikrát ročně
podstoupit účinnou, ale velmi nákladnou léčbu v rehabilitačním zařízení v Klimkovicích.
Sbíráme: víčka z limonád, džusů, mléka, oleje, octů, víčka z aviváže, pivních sudů, žlutá kinder vajíčka, kovové vršky z limonád a piv, plechovky od nápojů.

k můžete odevzdávat
d d
Š MŠŠ a na OÚ
Ú do
d připravených
h nádob.
Víčka
v ZŠ,
Všem, kteří se do sbírky zapojí, děkujeme.
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Čtyřlístek na zámku KAČA
Taneční kroužek Čtyřlístek Nížkovice zastoupil naší obec na oslavách 20 let Ždánického
lesa a Politaví, které se konalo 28.září 2015 na
nádvoří zámku v Bučovicích.
Menší děti zatancovaly pásmo lidových
tanečků z Brněnska a větší tancovaly v rytmu
country svůj tanec Suzanne.
Jsme rádi a tím děkujeme všem dětem z tanečního kroužku Čtyřlístek, který pracuje pod
ZŠ a MŠ Nížkovice za prezentaci Nížkovic na
akci, které se zúčastnily i další soubory, taneční
a pěvecké skupiny z okolních obcí.
Zuzana Kovandová

Na tů svatů Katarínu… tak začala krojovaná zábava, kterou pro nás v listopadu
připravily místní ženy ve spolupráci s obcí
Nížkovice.
Sokolovna se pomaličku začala plnit
a v ákulisí již postávalo 16 žen a dívek oblečených do kyjovských krojů. Nástup zvládly
s úsměvem za doprovodu hudební skupiny

Vonička V Band. Co následovalo dál? Večer
plný tance , zpěvu, zábavy , nechyběla ani
tombola a půlnoční překvapení našich holek
z porcelánu s vodníkem …
A po dlouhé době bylo na „ Kači“ i plno
.. 99 platících hostů … co víc si přát… snad,
aby toto číslo bylo další rok překonáno …
Zuzana Kovandová

Country bál
Je sobota 24.října 2015. Ze sokolovny
je slyšet hudba v rytmu country ….. Obec
Nížkovice pořádá II. Country bál ….. k tanci a poslechu hraje hudební skupina Kósavá
deka.
Večer obohatila svým vystoupením taneční skupina La Quadrilla z Brna.
Se Zuzanou Kovandovou jsme se naučili
krátký line dance, zamotali jsme si ruce při

Školní zahrada
Vážení spoluobčané,
nedá mi, abych nenapsal pár řádků o naší základní a mateřské škole. Většina z Vás již zaregistrovala aktivitu týkající se úpravy obecní „školní“
zahrady. Jedná se o zadní část, která několik let
zarůstala a byla bez užitku ladem. Díky aktivitě
dětí a paní učitelky Dany se věci daly do pohybu
a zaměstnanci obce tuto část vyklidili, vyřezali
a nyní se přijďte podívat, jak tato část nádherně
prokoukla a jak nádherné je to místo. Ve spolupráci s Jiřím Bártou a pedagogy byla zorganizována první brigáda rodičů a už se rýsují první
prvky nové zahrady, kterou si vybudujeme víceméně svépomocí za pomoci rodičů, zastupitelů
obce a přátel. V jarních měsících budeme pokračovat a budeme všichni rádi za každou ruku, která nám pomůže v dokončení této aktivity.
Dušan Horák, starosta obce

Z pohádky do pohádky
Již druhým rokem pořádá obec na konci
prázdnin ve spolupráci se spolky a organizacemi, které působí v Nížkovicích akci pro
děti. V letošním roce byla sice až první týden
v září, ale to ji neubralo nic na jejím kouzlu.
Letos pod názvem „Z pohádky do pohádky“.

Děti se na malé procházce částí Nížkovic
setkaly se spoustou bytostí, které patřily do
nejrůznějších pohádek. Jejich úkolem bylo
poznat z jaké pohádky postavička je a splnit
její úkol.
V Ledovém království s Elsou zachraňo-

tancování country tance Hamburger, zazpívali si známé country písničky a hlavně jsme
se pobavili a na chvilku se odreagovali a zapomněli na starosti, které nás obklopují každý
den.
A co vy? Přijdete se pobavit příští rok na
III. Country bál?? Myslím, že nebudete litovat,
akce se povedla i přesto, že nás tam bylo méně
než minulý rok.
Zuzana Kovandová

5

Prosinec 2015

valy sněhuláka Olafa, Popelce pomohly děti
uklidit světničku a pochytat holoubky, babce
a dědkovi pomohly vytrhnout řepu, Škyťákovi
vycvičit draka, pirátům najít poklad, u hajného Robátka si zastřílely ze vzduchovky a na

bezpečný přechod přes silnici dohlíželi klauni
z pohádkového cirkusu. Kdybychom měli vyjmenovat všechny postavičky, které děti potkaly,byl by náš příběh o hodně delší.
A co závěrem …. na konci cesty za pohád-

kou dostaly děti malou odměnu, opekly buřtíky, zatancovaly si na fotbalovém hřišti a už
tu byl večer a tím konec jednoho zábavného
odpoledne…
Zuzana Kovandová

Víkendové soustředění Čtyřlístek Nížkovice
O víkendu 16.-18.10.2015 se na společném
soustředění v Rájci Jestřebí sešly děti z tanečního kroužku Čtyřlístek Nížkovice a taneční
skupiny Carolka a Carola Brno.
Děti si tak vzájemně vyměňují svoje zkušenosti a navazují nová přátelství, které většinou

nekončí jen jedním společně prožitým víkendem. Setkávají se i na další akcích a vystoupeních, dokonce spolu tráví i týden o letních
prázdninách.
Zuzana Kovandová

Jednání u kulatého stolu na téma „Den dítěte v mateřské škole rok před zahájením povinné školní docházky“
Velmi kladným přínosem pro naši školu
je paní ředitelka, která, ač to nechtěla prezentovat, se zúčastnila konference v Olomouci
na téma „Den dítěte v mateřské škole rok
před zahájením povinné školní docházky“.
Této konference se zúčastnili zástupci pedagogických fakult z celé republiky, odborníci z řad lékařů a psychologů, zástupce ČŠI
(České školní inspekce), zástupce Národního
institutu dalšího vzdělávání a zástupci pedagogické veřejnosti, mezi které paní ředitelka

patřila. Cílem jednání bylo zmapovat situaci
a vyjádřit se k zamýšlenému kroku MŠMT,
aby poslední rok v MŠ byl povinný. Jeden
z odborných příspěvků měla i paní ředitelka
a to na téma „Domácí vzdělávání, jeho možnosti a meze“. Výstupem z jednání je zpráva,
která monitoruje aktuální situaci v předškolním vzdělávání a která bude publikována
v českých i zahraničních odborných časopisech a také otevřený dopis pro paní ministryni školství. To, že paní ředitelka byla na

tuto konferenci pozvána, považuji za velké
ocenění pro naši školu.
Další konferencí ,které se paní ředitelka
zúčastnila, byla Minikonference Global Storylines v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Jak název napovídá, zde se
prezentoval výsledek zapojení dětí a školy do
„Bodláčkova“. Proběhlo zde vyhodnocování
míry zapojení dětí do reálného života, jejich
posunu, prožitků a rozhodování.
Dušan Horák, starosta obce

Roste v Nížkovicích nová generace mladých hasičů?
Všechno to začalo jednoho slunečného červnového odpoledne, kdy se na místním fotbalovém hřišti konal zábavný den pro děti. Aby byl
program pro děti opravdu pestrý, pozvali pořadatelé na akci i sbor dobrovolných hasičů z Kobeřic. Parný den, vodní stříkačka, hasičská výzbroj
a výstroj, to vše přispělo k tomu, že děti byly hasičskou prezentací doslova uneseny. A když se
k tomu ještě přidala dobrodružná jízda v hasičském autě „Lady Marmelade“ na trase Nížkovice-Kobeřice a zpět, bylo většině rodičů jasné, že děti
na tento zážitek dlouho nezapomenou.
A nezapomněly, dokonce projevily zájem si to u hasičů vyzkoušet. Potom už to šlo
ráz na ráz, slovo dalo slovo, pan starosta vše
domluvil a v září svolal pro rodiče schůzku
s vedoucími kolektivu mladých hasičů z Kobeřic. Rodiče, bohatší o užitečné informace,
tak mohli cca od poloviny září začít vozit své
ratolesti do sousední obce, kde má místní
SDH vlastní hřiště i nutné zázemí pro vzdělávání a trénink mladých hasičů. Malí nadšenci
z Nížkovic se rozdělili po bok koberských dětí

do kategorií podle věku - přípravka do 6 let,
mladší žáci 6-11 let a starší žáci 11-15 let.
Nejprve za příznivého počasí na venkovním
hřišti, později v klubovně hasičské zbrojnice
a v tělocvičně ZŠ Kobeřice počalo poznávání
a pronikání do nového, dosud nepoznaného
světa. Děti se pod trpělivými leč nekompromisními vedoucími učí poznávat topografické
značky, poskytovat první pomoc, rozeznávat
čím správně hasit různé typy požárů, vázat
uzly, orientovat se v mapách a spoustě dalších
praktických dovedností. Za dobu svého zatím
krátkého působení u hasičů nasbírala řada
z nich už i první zkušenosti ze soutěžních
klání. V říjnu se jich část zúčastnila branného závodu v Hlubočanech. V listopadu potom
následovala účast čtyřčlenných družstev na
1. kole „Otevřené uzlové ligy“ v Drnovicích.
A že jsou děti pod kvalitním vedením, o tom
svědčí i krásná umístění nasazených družstev.
Přípravka poslala do ohně jediné želízko nazvané Kobeřice Šnečci. To se v konkurenci 14
družstev probojovalo skvělým výkonem mezi

8 nejlepších a nakonec se umístilo na úžasném
7. místě. Kategorii mladších žáků zastupovaly
v širokém poli 62 soutěžních družstev hned
3 čtveřice, a to Kobeřice Ohniváci A, B (děti
z Nížkovic), a C. Týmy A i B se kvalifikovaly
mezi 16 nejlepších. Konečné 5. místo „áčka“
a 14. místo „béčka“ musíme pokládat v takto
nabité konkurenci za vynikající úspěch. Starší
žáky reprezentovala dvě družstva, a to Kobeřice A a B. Z celkového počtu 37 týmů postoupilo mezi šestnáctku nejlepších družstvo A,
které nakonec obsadilo znamenité 8. místo.
Protože čas letí a další soutěž v uzlování se
tryskem blíží, děti už opět každý pátek pilně
trénují lodní smyčku, úvaz na proudnici, tesařský uzel a plochou spojku. Na závěr nezbývá
než popřát ať jim dosavadní nadšení, radost
ze soutěžení i nasazení rodičů dlouho vydrží.
A kdo ví, třeba se jednou dočkáme obnovy
tradice dobrovolného hasičstva také v Nížkovicích. Neboť základní stavební kámen této vize
byl možná právě teď položen...
Libor Křivánek

Z činnosti zahrádkářů
V podzimním období se zahrádkáři věnovali sklizni svých výpěstků a přípravě zahrádek pro další rok.
Letošní úroda byla sice ovlivněna suchem, naopak počasí přálo pěknému vyzrávání hroznů. Kvalita sklizených hroznů se

pohybovala v rozmezí od 19 až po 27 stupňů
cukernatosti.
Tradiční podzimní zájezd Na Floru Olomouc
se letos poprvé neuskutečnil pro malý zájem.
V současnosti připravujeme materiály
pro VČS. V posledním prosincovém týdnu

uspořádáme školení v bodování mladých vín.
Ve spolupráci s obecním úřadem chystáme ukončení roku 2015, ve večerních hodinách na návsi, kde budeme podávat tradiční
punč, na který vás srdečně zveme.
Ing. Jiří Juřička
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zahájení
školního roku 1. 9.

pana včelaře o sběru a stáčení medu.

Sněhurka a sedm
trpaslíků – 26. 10.

1. září v 10 hodin se všichni mateřáčci,
školáci, zaměstnanci školky a školy a někteří zastupitelé obce setkali na návsi pod lípou,
aby slavnostně zahájili nový školní rok. Byl to
významný den především pro prvňáčky a nově
nastupující mateřáčky. V tomto školním roce
má škola 19 kmenových žáků a 25 žáků z domácího vzdělávání. Mateřskou školu navštěvuje celkem 32 dětí, které jsou rozděleny do dvou
oddělení.

Drakiáda - 8. 10.

Adaptační výjezd
OBORA JEŽOV - 17. 9.
Sluníčko na obloze a nebe bez mráčků
nám od samého rána dělalo společnost na výjezdu školáků a předškoláčků do OBORY JEŽOV. Krásné počasí umocnilo plno společných
zážitků nás všech. Dokázali jsme, že si umíme
společně hrát, tvořit, naslouchat si a hlavně si
pomáhat. Starší děti se staly na jeden den skvělými průvodci a pomocníky těch mladších.

Ze zápisků dětí:
Byli jsme v Ježově. Čekal tam na nás myslivec. Ukázal nám pávy, lišky a kachny. Pak jsme
si mohli najít pírka od pávů a sednout na posed. Na oběd jsme měli smažák s hranolkama.
Pak jsme šli na trampošku a na pohár.
Seznamovali jsme se s prvňáky a mateřáky.
Sbírali jsme péra od ptáků. Opékali jsme špekáčky a rohlíky. Měli jsme zmrzlinový pohár.
Po hájence nás provázel pan myslivec.
Šli jsme do oplocené zahrady, kde byly
schované lišky. Hráli jsme hru „Pavučina“. Říkali jsme, co rádi děláme a předávali jsme klubíčko. Někteří si vzali domů pírka, která našli.
Všichni společně jsme našli to, co máme
společného:
KAMARÁDSTVÍ, VŠICHNI MÁME
RODINU, BYLI JSME V JEŽOVĚ, VŠICHNI
NĚCO UMÍME :-)

Výstava ovoce
a zeleniny - 21. 9.
V pondělí 21. 9. se naše škola společně
s mateřinou jela podívat na X. oblastní výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádali slavkovští zahrádkáři. Nejvíce naše děti zaujaly včely.
Hledaly včelí královnu a vyslechly si přednášku

bina.

Čtvrteční ráno nás přivítalo v pochmurné
a zamračené náladě. Lísteček na stromě se nehnul a naprosté bezvětří nevěstilo nic dobrého
na odpolední plánovanou DRAKIÁDU. Obraz
takového počasí nás provázel až do půl čtvrté,
kdy se všichni účastníci sešli na hřišti za mateřskou školkou. Za doprovodu kytary jsme si
zazpívali písničku o „Pyšném drakovi“ a plnili
dračí úkoly. Děti za pomoci rodičů poskládaly dračí puzzle a mohlo se vyrazit na kopec za
kostelem. I když nám počasí nepřálo a draci
se spíše válely po zemi, než létaly ve vzduchu,
přesto jsme si to všichni náramně užili.

Volby do školního parlamentu – 20. 10.
Začátek října je doba, kdy v naší škole
probíhají již tradiční volby do školního parlamentu. Letos jsme je museli dvakrát přeložit
z důvodu velké nemocnosti dětí. Nechyběla
volební komise, volební urna, řeč jednotlivých
kandidátů i prostor pro dotazy voličů. Všichni
kandidáti si zaslouží velký obdiv nás všech, neboť se na tento den připravili, předstoupili před
nás všechny, mluvili a odpovídali na všetečné
otázky voličů.
Do školního parlamentu byly nakonec
zvolenyy žákyně
y Aneta,, Veronika,, Markéta a Sa-

Koncem října se vydali mateřáčci a žáci
1. a 2. ročníku na divadelní představení do divadla Radost v Brně. Pětice herců zde zahrála
loutkami známou pohádku o krásné a hodné
Sněhurce, o zlé a závistivé královně a sedmi trpaslících, u kterých našla Sněhurka úkryt. Nejvíce smíchu v dětech vyvolal papoušek, který
pořád mluvil a měl vtipné komentáře.
Dýňování v ZŠ, tvořivá dílna a lampionový
průvod - 27. 10. 2015
Úterní dopoledne patřilo ve škole dýním
a tak trochu předčasně i americkému svátku
Halloweenu, který se v posledních letech v široké míře zabydlel i v naší zemi. V hodinách
čtení jsme si přečetli něco o historii tohoto
svátku a pracovní listy v hodinách angličtiny
a matematiky mu byly rovněž přizpůsobené. Po
svačinové přestávce si děti za pomocí paní učitelek vydlabaly a ozdobily své dýně, které si přinesly z domu.
Navečer byla v mateřské školce tvořivá dílnička s občerstvením. Poté následoval lampionový průvod částí Chaloupky. Nakonec jsme
zapálili dýně před školou.

Dýňování v ZŠ,
tvořivá dílna
a lampionový průvod
- 27. 10. 2015
Úterní dopoledne patřilo ve škole dýním
a tak trochu předčasně i americkému svátku
Halloweenu, který se v posledních letech v široké míře zabydlel i v naší zemi. V hodinách
čtení jsme si přečetli něco o historii tohoto
svátku a pracovní listy v hodinách angličtiny a
matematiky mu byly rovněž přizpůsobené. Po
svačinové přestávce si děti za pomocí paní učitelek vydlabaly a ozdobily své dýně, které si přinesly z domu.
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Navečer byla v mateřské školce tvořivá dílnička s občerstvením. Poté následoval lampionový průvod částí Chaloupky. Nakonec jsme
zapálili dýně před školou.

Rozsvícení obecního
vánočního stromu
- 29. 11. 2015
Poslední neděli měsíce listopadu jsme se
všichni sešli u obecního stromu, abychom společně přivítali ADVENT a rozsvítili obecní vánoční strom.
Po úvodním slovu pana starosty Dušana
Horáka vystoupily děti z mateřské a základní
školy. V rámci vystoupení zapálily první svíčku
na adventním věnci. Tato svíčka je symbolem
naděje a očekávání. Děti si mohly pouštět lodičky ze skořápek ořechů a rozkrojit jablíčko.
Kdo našel jadřinec ve tvaru hvězdičky, bude po
celý nadcházející rok zdravý a šťastný.
Přejeme všem krásné a klidné prožití adventní doby a již teď si Vás dovolujeme pozvat
na Vánoční benefiční koncert pro děti z LILA
Otnice 11. 12. 2015 v 18 hodin v místní sokolovně a vánoční dílničky a jarmark 15. 12.2015

v prostorách ZŠ.

OČKO v Brně
– 30. 11. 2015
Protože byla naše redakce úspěšná
v krajském kole, ve kterém vyhrála 1. místo,
byli jsme pozváni na vyhlášení celorepublikového finále „Školní časopis roku 2015“. Za
naši redakci časopisu OČKO se na Střední
polygrafickou školu do Brna vypravily Hanka, Markétka a Sabča. Holky se těšily a jejich
nadšení nezkazilo ani zdržení na dálnici, ani
revizorka v tramvaji, ba ani vytrvalý déšť cestou do školy.
Na začátku celé akce jsme měly možnost
shlédnout konkurenční časopisy. Následovala úvodní slova organizátorů a představení
workshopů, kterých se žáci mohli účastnit.
Holky si vybraly workshop zaměřený na
orientální tance. Lektorka Jana vyprávěla
zážitky a zkušenosti ze zahraničních cest za
tancem a také předvedla praktické ukázky
orientálního tance. Pro pedagogy byl připraven workshop na téma „Potřeby školních redakcí a důvody vydávání školních časopisů“.
A už tu bylo vyhlašování výsledků za rok
2015. V konkurenci 209 časopisů z celé ČR,

které byly do soutěže přihlášeny, se OČKO
probojovalo mezi 50 nejlepších.
Náš časopis OČKO vyhrál v celorepublikovém finále školních časopisů 1. stupně
krásné 10. místo!
Dagmar Mudrlová, DiS.

KRONIKA
Narodili se:
5. 7. 015
10. 8. 2015
9. 11. 2015
8. 12. 2015
Opustili nás:
7. 8. 2015
5. 9. 2015
9. 9. 2015
9. 9. 2015
19. 10. 2015

Jan Hemala
Adéla Rybáriková
Natálie Grendárová
Vojtěch Líznar
Karel Kuba
Ludmila Hrabovská
Karel Špaček
Oldřich Večeřa
Božena Kohoutková

Myslivecký spolek Nížkovice
Úvodem:
Myslivost je činnost ochraňující, využívající a zkvalitňující přírodní bohatství na úseku ochrany, zušlechťování chovu a lovu zvěře a jejich životních
podmínek a je nedílnou součástí souboru hospodářských činností člověka,
prováděných v přírodě.
Právo myslivosti je souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě
chovat, lovit a užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků.
Právo myslivosti lze vykonávat pouze podle zákona o myslivosti č. 449/2001
Sb. a jeho doplňků. Myslivecký spolek Nížkovice hospodaří v pronajaté honitbě
od Honebního společenstva Nížkovice o celkové výměře 615 ha, z toho 42 ha
lesních pozemků.
Nadřízený orgán spolku je Státní správa myslivosti, které musí spolek
každý měsíc podávat hlášení formou výkazů o lovu a úhynech zvěře, které na silnicích každý rok zahyne až příliš. Také používání různých postřiků
v zemědělství má negativní vliv na populaci zvěře.

dřevěná okna apod. Jsou to věci, které patří do sběrného dvora a ne do přírody.
Tímto bychom chtěli požádat občany o pomoc při odhalování osob, které
tyto černé skládky způsobují.
Náš spolek se zúčastňuje i akcí pořádaných obecním úřadem. Je to spolupráce při Dni dětí, při pořádání obecního plesu, nebo jiných akcí pořádaných
obecním úřadem.
Poláček Silvestr,, Předseda MS

Z činnosti spolku:
V současné době má spolek 15 členů. Každý člen má v péči jedno krmné
zařízení, o které se v době strádání zvěře stará doplňováním krmiva, minerálů, sena a různých doplňků.
Není to jen práce v honitbě se zvěří, ale i odvážení různých černých
skládek z revíru, kde jsou často i sedací soupravy, ledničky, televizory, stará

Jablíčka pro zvířátka s panem Pitákem
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Setkání seniorů
V sobotu 7. listopadu 2015 se v Sokolovně
sešli naši starší spoluobčané. Úvodní slovo pronesl místostarosta pan Ing. Jaromír Fridrich.
Vystřídaly ho děti z mateřské školy, které
zarecitovaly krásné básničky a s cimbálovkou
zazpívaly lidovou písničku.
Ani děti ze základní školy nezůstaly pozadu
a připravily si pásmo básniček, písniček a krásných melodií na flétnu. Celý program dětí ze ZŠ
a MŠ Nížkovice ukončil se svým tanečním vy-

stoupením Čtyřlístek Nížkovice.
Nechyběla ani přednáška pana MUDr.
Suka o prevenci a rozpoznání příznaků závažných onemocnění.
Celé odpoledne v Sokolovně vyhrávala
Cimbálová muzika Jánošíček z Brna pod vedením primáše Jiřího Kokeše.
Účast byla hojná a doufáme, že se všem zúčastněným setkání líbilo.
Zuzana Kovandová

Přírodní zahrada
V současné době probíhá společný projekt
na vybudování PŘÍRODNÍ ZAHRADY. Do
projektu se zapojili děti MŠ a ZŠ, jejich rodiče,
pedagogové, představitelé obce a odborník Jiří
Bárta.
Přemýšleli jsme, jak zkulturnit nevyužívanou část obecní zahrady. Naše myšlenky
urychlily děti MŠ, které si postavily na zahradě
VODNÍ SVĚT. K plánování si přizvaly pana

starostu Dušana Horáka a společnými silami vytvořili své vodní dílo. Jejich nápad jsme
rozpracovali a doplnili dalšími návrhy prvků
přírodní zahrady – kompostéry, bylinkovou
spirálu, hmatový chodník, hmyzí hotel, suchou
zídku, permakulturní záhonky, pralesní kout,
ptačí budky, vrbový tunel.
Na zahradě proběhla již jedna nedělní brigáda, kde připojili ruce ke společnému dílu

Plánování s panem starostou

Používáme i metr

Už se začalo

Děti pozvaly rodiče

rodiče i prarodiče, děti a další příznivci pod
vedením Jiřího Bárty.
19. 11. jsme pozvali všechny zájemce do
školy na prezentaci a seznámení s naším plánem. Sešlo se nás celkem dost a společně jsme
se zamýšleli, jak realizovat PŘÍRODNÍ ZAHRADU. Podívejte se, co už je vybudované
a jak nám šla práce od ruky. 
Mgr. Bc. Ivona Princlíková, ředitelka ZŠ a MŠ

Děti vybudovaly vodní svět

Příprava bylinkové spirály

Přidáte se k nám?
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